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 Dragi turnski kristjan, ki praznuješ moj god!

Od zime do zime gledam dol na zemljo in se veselim, ko
vidim, da si večkrat pomagate med seboj. Zato ti hvaležen
pošiljam  nekaj  resničnih  zgodb  iz  vašega  gasilskega
muzeja, da bi ti bilo ob njih toplo pri srcu. Tudi za naprej
si pomagajte in sodelujte, kadar bo treba.  Zdaj se pa le
posladkaj in malo poigraj. Pa ne pozabi moliti. 

Lepo te pozdravljam!

                                                              tvoj Miklavž

Izračunaj in k rezultatom v spodnji vrstici 
prepiši ustrezno črko. 
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Po čem poznaš moža, ki je bil rojen v Vesci pri Vodicah

Nekaj resničnih zgodb za 
vaš  gasilski muzej

Zapisnik iz redne seje 1973:„Zmenili smo se,
da pridemo  jutri  ob 5h zjutraj  v  dom,  da
bomo zložili les za nov gasilski dom.“

Veselili smo se konca tedna na Veliki planini. Iz Cerknice smo
se odpeljali  z Lado,  polno do zadnjega kotička.  V pekarni  v
Trzinu  smo  kupili  še  svež  kruh  za  dva  dni.  Ko  smo  hoteli
naprej, avto ni več vžgal. Kaj zdaj? Do odhoda zadnje gondole
je bilo samo še 15 minut. Ustavil nam je bel mercedes, zloščen
in sijoč od čistoče, naložil tri odrasle in tri otroke z vso prtljago
ter  nas  odpeljal  do  spodnje  postaje  žičnice.  Želeli  smo  mu
plačati za prevoz. Ni želel povedati svojega imena niti sprejeti
našega plačila.  Zahvalili  smo se mu za prijaznost in  uslugo.
»To  ni  nič  posebnega.  Veste,  na  tem  koncu  živi  veliko
prijaznih ljudi.« 
Marinka Cempre Turk, PGD Dolnji Logatec,  sodelavka društva

Varaždin 2005, večer pred nastopom. Nastanjene smo bile v
razredu šole. Ležale smo na posteljah vsaka s svojo skrbjo in
svojimi mislimi. V nekem trenutku sem vstala, prišla do Martine,
jo zmasirala po hrbtu in ji naredila križ na čelo. Čutila sem, da
se je umirila. Tako sem nadaljevala z Mari, Ani, Dragi, Majdo,
Ireno, Barbaro, Ivo, Cilko. V sobi je bila popolna tišina. Punce
so se povsem umirile. Jaz pa sem tisto noč zaspala šele proti
jutru. Prebudila sem se, ko je Cilka, naša desetarka, pristopila
k meni, mi zmasirala hrbet in me pokrižala. Zame je bil krog
ekipe  sklenjen  in  strah  odvzet.  Pripravljene  smo  odšle  na
olimpijsko tekmo. Milena Kepic


